Barselsvikariatet – Stillingsopslag
Stillingsbetegnelse: Drift af kulturevents og branding på Platform K
Stillingsbeskrivelse
Da vores kollega skal på barsel senere i år, mangler vi en dygtig barselsvikar fra d. 01. august 2022. Sammen
med hele teamet på Platform K vil du indgå i opgaver vedr. drift, branding og udvikling af byens nye
kulturhus, Platform K. Platform K åbnede den 3. september 2021 og er et kulturhus med et sociokulturelt
fokus, to spillesteder, events, en café, øvelokaler og nye tiltag er stadig på vej. Platform K er tænkt som et
dynamisk koncept og det er husets mange frivillige, publikum og brugere, der inspirerer retningen for
denne udvikling. En udvikling som dagligt finder sted i et miljø af dynamik, dialog, ideer og engagement på
kryds og tværs. Platform K’s nuværende vision er; Brugere, publikum og gæster skal opleve, at fællesskaber
udfordre og styrker nysgerrigheden.
Dine primære opgaver vil som udgangspunkt være at:
•

•

•

Drifte de mange kulturevents, i tæt sparring med vores musikansvarlige spillestedsleder
o Være vært for huset i dagligdagen og under events
o Løbende programlægning, koordinering og afvikling af events
o Agere rundviser og facilitator ved kultur-bookninger og samarbejdsaftaler
o Videreformidle og sikre korrekt information, økonomi og praktik mellem aktører og
administration
Have fokus på Platform K´s overordnede kommunikation i tæt samarbejde med resten af huset og
dets behov
o Kommunikation og markedsføring af et miljø fyldt med dynamik, ideer, engagement og
forskellige interessenter, på både de digitale såvel som fysiske medier i tæt samarbejde
med resten af huset
Indgå i stillingen med et stort engagement for både det praktiske, det sociale miljø og netværket
o Sparring og praktisk igangsættelse af husets muligheder til interesserede aktører,
uddannelsesinstitutioner med flere
o Etablere nyt -og pleje eksisterende netværk med relevante samarbejdspartnere
o Indgå i huset med stort fællesansvar for både det praktiske såvel som det sociale miljø på
stedet

Trives du i dynamik og forandringer, har du en god forståelse for eventfacilitering og kommunikation, er det
dig vi leder efter!
Kvalifikationer
-

Erfaringer og viden inden for kommunikation og den kulturelle branche
Professionel erfaring med Adobepakken
Kan arbejde på varierede tidspunkter - også i weekend/ferie
Brænder for at skabe fællesskaber og nye kulturelle oplevelser

Stillingen er en halv, trekvart eller fuldtidsstilling, det vil afhænge af det rette match mellem dine
kompetencer og muligheder samt stillingens indhold. Varighed 01.08.22 – 01.03.23.
Løn efter nærmere aftale. Freelancere vil også kunne komme i betragtning til opgaveløsningen.
For mere information, ring til Søren Raffnsøe på tlf.: 40123004
Ansøgningsfrist – 20. juni 2022 kl. 12.00 – sendes til soren.r@platformk.dk
Samtaler forventes afholdt i uge 25-26

